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• De ce coloram  LEMNUL?

• Lemnul este colorat pentru:

- Schimbarea culorii suportului

- Pentru a ascunde defectele naturale ale lemnului

- Uniformitatea culorilor dintre diferitele tipuri de lemn
- Innoblarea lemnului de „calitate slabă” 

- PROTECȚIA contra UV  (razelor solare)

• Diferența dintre baituire și pigmentarea lacului
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Principalele proprietăți ale baituirii sunt:

- Transparență sau acoperire

- Por inchis - por deschis

- Luminozitate

- Uniformitatea culorii

Aspecte de luat în considerare:

- tipul de lemn (absorbție) sau culoarea lemnului;
dimensiunea porilor (șlefuire)

- număr. straturilor de bait și tipul de aplicare

- bait pe apă sau bait pe solvent

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat
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Cum se face un bait:

• coloranți / pigmenți

• solutie (apă sau solvent)

• vehicul sau liant

• pulberi, aditivi, ...

Baitul ar putea fi facut ca un amestec ușor din orice elemente, cum ar fi:
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Ce este BAITUL

BAITURILE: sunt compuși organici care au doar putere 
de colorare și sunt prezenți în liant în fază lichidă.
În această situație, soluția este complet omogena.
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Ce este PIGMENTUL

PIGMENTII: sunt substanțe organice și anorganice care au culoare 
și putere de acoperire. Pigmenții atunci când se amestecă, nu se 
dizolvă, ci se dispersează în liant.
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BAIT vs PIGMENT

BAIT PIGMENT

Baitul penetreaza lemnul si este
absorbit:

Astfel obtinem porul deschis

Pigmentul are caracteristica de a
colora porul si de al umple ;
Astfel obtinem porul inchis

SC Tavi SRL
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Efectul lianți (efectul parașută sau 
perete)



BAIT PIGMENT

Transparent Acoperire

Luminozitate Mai puțin luminos

Organic Anorganic

Omogenitate Uniformitate

Foarte mic Mai mare

Adâncindu-se în lemn Sta la suprafață

- Luminozitate stabilă + Luminozitate stabilă

SC Tavi SRL
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Bait pe bază de solvenți Bait pe bază de apă 
CLT

(coloranți universali)

CKT
(folosit la colorarea

straturilor de acoperire)

CFT
(folosit la baiturile pe

baza de apa)

Pigmenți pe bază de solvent Pigmenți pe bază de apă
CIT CHT

Categorii de baituri sau pigmenti
concentrati

SC Tavi SRL
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(folosit la colorarea
straturilor de acoperire-solvent)

(folosit la colorarea
straturilor de acoperire-apa)



Uniformizant pentru - solvent Uniformizant pentru - apa

Pulverizare CLC 30
(1-15%)

CLC 20
(20-40%)

Pulverizare
valtuire

CIC 12
(10-30%)

CFC 5
(5-25%)

Imersie / CFC 2
(30-40%)

Role CIC 11
(20-50%)

CFC 4
(20-40%)

Categorii de uniformizantiSC Tavi SRL
Distribuitor autorizat
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BAITURI

Baituri-apa:

Baituri-solvent:

▪ NU este inflamabil
▪ VOC scăzut
▪ Pătrunderea ridicată
▪ Tendința de a crește fibrele de lemn
▪ Contactul cu substanțe extractive

▪ Uscare rapidă (pentru reglare)
▪ Tendință scăzută de a crește
fibrele de lemn
▪ Coloreaza adezivul

... .. pulberi și aditivi.

SC Tavi SRL
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admin
▪ Uscare rapidă (pentru reglare)
▪ Tendință scăzută de a crește fibrele de lemn
▪ Colorați lipiciul



Baiturile cu uscare lenta au un timp indelungat de lucru
Daca doriti o uniformizare mare chiar si pentru elemente lipite
Aplicati abundent baitul apoi cu o carpa inmuiata si stoarsa
bine in acelasi bait, stergi si uniformizezi culoarea

Metoda de uniformizareSC Tavi SRL 
Distribuitor autorizat 

Milesi-Italia
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PATINARE

PATINA: sunt pete de semi-acoperire cu o viteză excelentă de uscare
(patina uscată). În versiunea pe apă sunt  mai lente (patina umedă). În
unele cazuri, această patină este utilizată pentru a obține efectul decapè.
Aplicand si apoi prin stergere cu lina de otel se poate obtine efect antic.
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CQT : 1 parte

DILUANT : 1 – 10 parti cu LZC17982

TIMP DE USCARE : 1-3 minute

Nota:                                                                   
            

CQT 11 = galben CQT 10 = alb
CQT 13 = rosu CQT 91 = nuc
CQT 18 = albastru CQT 98 = nuc rosiatic
CQT 19 = negru

(uscata)
SC Tavi SRL 

Distribuitor autorizat PATINA PE SOLVENTMilesi-Italia

  pentru a sterge patina mai usor adaugati 5% apa



POSITIVE STAIN: acest bait funcționează în mod diferit decât
baiturile tradiționale.
Baiturile tradiționale aplatizează contrastul dintre lemnul dur și
părțile din lemn moale. În caz contrar, baitul pozitiv dă un rezultat
mai mare acestui contrast.
Acestea există în versiunea de ceară și necerat: ceara poate fi 
supra-acoperită.

POSITIVE STAINSC Tavi SRL
Distribuitor autorizat

Milesi-Italia
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CPC70 e CPC71 = liant clar
CPC80 = liant clar cu ceară

THINNER : 30% apă
DRYING TIME : 8 ore

CPT11 color/series

CPT 11 = alb
CPT 12 = galben
CPT 13 = roșu
CPT 14 = maro

CPT 15 = portocaliu
CPT 17 = verde
CPT 18 = albastru
CPT 19 = negru

POSITIVE STAINSC Tavi SRL
Distribuitor autorizat
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Tehnologia de acoperire
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Familie: Apă & Solvent

« Formarea filmului este procesul, chimic sau fizic, datorită
faptului că acoperirea noastră lichidă se schimbă în stare

solidă«

Rășina de formare a filmului propriu = rășina care formează un film
numai datorită evaporării solventului

Formarea filmului cu o a doua componentă = rășini care formează 
un film după reacția chimică cu o a doua componentă

MECANISMUL DE FORMARE A FILMULUI

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat

Milesi-Italia



Film monocomponent

• Nitrocellulose
• CAB
• Finisaje cu ulei
• Pe baza de apa

Film format prin reactia a 
2 componente

• Pre Catalizat
• Poliuretanic
• Acrylic
• UV
• PE
• Pe baza de apa
• UV pe baza de apa

1compnent sau 2 ?SC Tavi SRL 
Distribuitor autorizat

Milesi-Italia



Acoperire PU și acrilică:
FORMAREA FILMULUI: reacție între o rășină care conține grupe
-OH și o rășină care conține grupe -NCO; în același timp, are loc
evaporarea solventului.

- Film format din POLIOLI (rășini alchidice) și polisocianat

- Reacție chimică cu proprietăți chimice / mecanice bune finale

- Catalizator: aromat sau alifatic

- AROMATIC: uscare rapidă, rigidă, mai ieftină, fără rezistență la îngălbenire

- ALIPATIC: uscare lentă, rezistență flexibilă, scumpă, de îngălbenire

- Combinație cu nitro-produse

SC Tavi SRL
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FORMARE FILM PU

Produs cu molecule OH libere

Catalizator cu molecule NCO libere

Lanț polimeric
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Vopsirea POLIURETANICA

• Cele mai utilizate produse pe piața lemnului european
• Sunt produse cu două componente
• Se usucă la temperatura mediului
• Produse de versatilitate
• Transparent sau cu produse pigmentate
• Sunt posibile  cu luciu ridicat, luciu mediu, luciu redus

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat
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Prima componentă (partea A)

• Soluție de rășini HIDROXILATE;
• Rasini de natura alchida sau acrilica
• Rasini acrilice: culoare foarte clara, rezistenta la 

ingalbenire, costuri mai mari
• Rășini alchidice, putere mai mare de umplere și 

versatilitate în utilizare, costuri mai mici

SC Tavi SRL
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A doua componentă (partea B)

• A doua componentă (sau întăritor) este o soluție de 
polimeri de izocianat (poli-izocianat);

• Polisocianatul ALIFATIC  rezistent la îngălbenire;
• AROMATICE au rezistenta scazuta la ingalbenire ;

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat
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POLY-ISOCIANATE
TIP ALIFATIC

• Rezistenta la îngălbenire
• Uscare lentă
• Plasticitate mai mare
• Cost mai mare
• Putere redusă de umplere

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat
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POLY-ISOCIANATE

  TIP AROMATIC
• Îngălbenire
• Rapiditate mai mare
• Fragilitate mai mare
• Cost scăzut
• Putere mai mare de umplere

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat
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POLIURETANIC
Principalele caracteristici

AVANTAJE
• Versatilitate și flexibilitate în utilizare
• Continut mare de corp solid
• Diferite grade de luciu : mat......lucios
• Poate fi trasparent sau pigmentat 
• Proprietăți estetice maxime
• Rezistență excelentă la lichid
• Poate fi formulat cu rezistență maximă la 
lumină
• Conținut solid 35% -45%

DEZAVANTAJE
• Două componente
• Conținut solid mare nu este 
bun pentru por închis
• A doua componentă 
dăunătoare (monomeri de 
izocianat)
• Timp de utilizare limitat

SC Tavi SRL
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PREZENTAREA PRODUSULUI
Grunduri poliuretanice și acrilice

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat
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UZ GENERAL

UZ GENERAL
➢LBA26
➢LNB77
50%

Stratul de bază cu șlefuire manuală și 
mecanică bună, o bună rezistență la 
îndepărtare

Calitate
superioară

➢LBA38
➢LNB17
40%

Grund  cu putere mare de umplere,
nivelare bună, uscare rapidă, șlefuire
excelentă, verticalitate bună.

Calitate
superioară

➢LBA45
➢LNB42
50%

Grund cu transparență maximă,
umectabilitate excelentă și nivelare
bună. Cu uscare rapidă și ușor de
utilizat.

transparente din poliuretanSC Tavi SRL
Distribuitor autorizat Grunduri

Milesi-Italia



GRUND POLIURETANIC

Aplicare electrostatica

Utilizare
specifică

➢LBA528
➢LNB42

50%

Bascoat PU pentru uz general, putere
excelentă de umplere și tixotropie,
șlefuire excelentă. Specific pentru
scaune și elemente întoarse

Utilizare
specifică

➢LBA527
➢LNB21

50%

Grund pentru uz general, tixotropie
bună, proprietăți izolante,
transparență bună, șlefuire 
excelentă. Specific pentru scaune și 
elemente întoarse

SC Tavi SRL
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PRODUS UTILIZARE APLICARE CANTITATE

LBA26 Panouri, uși, mobilier 
diferit, scânduri Pulverizare 120-150 g/mq

LBA38 Mobilier diferit 
(modern și clasic),. Pulverizare 140-150 g/mq

GRUND POLIURETANIC

LBA45
Panouri, uși, uși pentru 
dulapuri, blaturi, pentru 
bucătării și băi.

Pulverizare 120-150 g/mq

SC Tavi SRL
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PRODUS UTILIZARE APLICARE CANTITATE

LBA527
Mobilier   
montat

.
Pulverizare 

electrostatica
120-150 g/mq

LBA528 Mobilier   
montat

 
Pulverizare 

electrostatica 120-150 g/mq

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat
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Uz general
➢LBR102
➢LNB77 
50%

Grund alb  pentru uz general: rezistență bună 
la îndepărtare, plasticitate ridicată și putere de 
umplere.

Uz general
➢LBR30
➢LNB613 
40%

Bascoat alb PU, cu o nivelare bună și o 
sslefuire mecanică bună.

Uz general
➢LBR90
➢LNB613 
40%

Versiunea neagră a LBR30

MDF ➢LBR6AB3
➢LNB613 
30%

Putere excelentă de umplere și izolare pentru 
MDF

Grund poliuretanic albSC Tavi SRL
Distribuitor autorizat

Milesi-Italia



PRODUS UTILIZARE APLICARE CANTITATE

LBR102
Mobilier modern, uși 
pentru interioare și 
panouri

Spray și strat de 
perdea 120-140 g/mq

LBR30 Mobilier modern Spray și strat de 
perdea 120-140 g/mq

LBR90 Mobilier modern Spray și strat de 
perdea 120-140 g/mq

LBR6AB3
Mobilier modern, uși, 
panouri, scaune, 
întoarse

Spray 100-140 g/mq

Grund poliuretanic albSC Tavi SRL 
Distribuitor autorizat
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Grunduri transparente acrilice

UZ GENERAL

Calitate
superioară

➢LJA97
➢LNB99
20%

Grund acrilic pentru porul închis cu 
putere maximă de umplere, rezistență 
bună la îngălbenire, elasticitate și 
sablare. O bună transparență.

Uz general
➢LJA99
➢LNB99
20%

Grund acrilic care conferă o rezistență
maximă la îngălbenire, putere de
umplere și sabilitate excelentă, uscare
rapidă, proiectare bună a porilor.

SC Tavi SRL
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PRODUS CICLURI DE ACOPERIRE APLICARE CANTITATE

LJA97

Pentru cicluri de pori
închisi pe lemn de
culoare deschisă și albire
chimică.

Spray și strat
de perdea 100-120 g/mq

120-150 g/mq

LJA99

Pentru cicluri de pori
închisi pe lemn de
culoare deschisă și albire
chimică.

Spray și strat
de perdea

100-120 g/mq
120-150 g/mq

Grunduri transparente acrilice

SC Tavi SRL
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GRUND ACRILIC
Codul produsului LJA99 LJA97

Rezistenta la lichide **** ***

Slefuire **** ***

competente comerciale. *** **

Proiectarea porilor *** **

Nivelare **** ****

Uscare *** **

Ușor de folosit **** ****

Putere de umplere ** ***

Continut solid ** ***

Rezistenta la ingalbenire **** ****

Rezistență la îndepărtarel ** **

Diagramă de comparație:SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat

Milesi-Italia



TIPURI DE 
POLIURETAN ȘI 

ACRILIC

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat

Milesi-Italia



Lacuri transparente din poliuretan
UZ GENERAL

Uz general
➢LGA2x GlossSeries

➢LNB77  50%

(5-15-22-30-40-53-77-100)

Gama de acoperiri mat PU cu
caracteristici de nivelare
excelentă, ușor de utilizat și de
transparență, aplicabilă cu spray
sau airmix.

APLICARE VERTICALĂ

Electrostatic
➢LGA53x GlossSeries

➢LNB77  50%

(5-10-15-20-30-45-65-80)

Lacuri mate PU, potrivite pentru
aplicare electrostatică,
verticalitate excelentă.

SC Tavi SRL
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Lacuri transparente din poliuretan

CALITATE SUPERIOARĂ

Quality
(EVERMATT)

➢LGA618xGlossSeries

➢LNB622  20%

(5-10-20-30-70)

Lac PU mat, cu duritate maximă a
suprafeței și rezistență la eforturi
mecanice, catifelat și ușor de utilizat.
O bună transparență

Quality
➢LGA11xGlossSeries

➢LNB42  50%

(10-20-30-45-80)

Lac  PU mat,catifelat și ușor de utilizat.
Transparență ridicată. Proprietăți de
acoperire ridicată, Tixotropie inalta. 

SC Tavi SRL
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Lacuri transparente din poliuretan

PRODUS UTILIZARE APLICARE CANTITATE

LGA2xGlossSeries

Mobilier diferit (dulapuri,
biblioteci, noptiere etc);
mese și birouri; usi pentru
interior, profile, paturi

spray (por
închis) 120-150 g/mq

LGA53xGlossSeries
Componente de mobilier:
picioare de masă, întoarse
în general, în verticală

spray
electrostatic 120-150 g/mq

SC Tavi SRL
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PRODUS UTILIZARE APLICARE CANTITATE

LGA618xGlossSeries
Mobilier diferit (dulapuri, 
biblioteci, noptiere etc); mese 
și birouri; usi pentru interior, 
profile, paturi

spray (por 
închis) 100-120 g/mq

Lacuri transparente din poliuretan

LGA11xGlossSeries
Mobilier diferit (dulapuri, 
biblioteci, noptiere etc); mese 
și birouri; usi pentru interior, 
profile, paturi

spray (por 
închis) 100-120 g/mq

SC Tavi SRL
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Lacuri transparente Acrilice

UZ GENERAL

Uz general
➢LUA46xGlossSerie
➢LNB99 20%

(5-10-15-25-35-50-65)

Gama de acoperiri din acril mat, cu un
design bun al porilor, uscare rapidă 
și rezistență la îngălbenire.

Calitate
superioară

➢LUA619x
GlossSeries
➢LNB99 25%

(5-10-15-25-35-50-65)

Gama de acoperiri din acril mat, cu
uscare rapidă și duritate superficială
excelentă, rezistență excelentă la
îngălbenire, rezistență chim.-fiz.

Por deschis
➢LUA43x
GlossSerie
➢LNB99 10%

(2-5-10-20-40-60)

Gama de acoperiri din acril mat, cu
maxim „ușor de aplicat”, rezistență
excelentă la îngălbenire, design
excelent al porilor. Se aplică prin
spray și perdea.

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat
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Efect natural

➢LUA118
➢LNB99 25%

(4 gloss)

Acoperire acrilică cu efect 
natural, rezistență chimică bună, 

design excelent al porilor și uscare 
rapidă.

Efect
catifelat

➢LUA2010
➢LNB010 30%
➢LZC209 25%
(2 gloss)

Acoperire acrilică cu efect 
catifelat, rezistență chimică bună, 
moale excelentă, timp de uscare 
foarte lung.

Lacuri transparente Acrilice

SC Tavi SRL
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Lacuri transparente Acrilice
PRODUS UTILIZARE APLICARE CANTITATE

LUA46xGlossSeries

Mobilier, dulapuri, mese, uși
interioare, paturi și alte
componente.
Potrivit pentru pori deschisi
sau deschisi.

spray
(pori deschis)

perdea
(pori închis)

120-130
g/mq

140 g/mq

LUA619xGlossSeries

Mobilă de bucătărie, dulapuri,
mese, uși  interioare, paturi și
alte componente.

spray
(pori deschis

și închis)

100-120
g/mq

LUA43xlossSeries

Certificare
EUROCLAS

Mobilier, dulapuri, mese, uși
interioare, paturi și alte
componente. Potrivit pentru
pori deschisi sau inchisi.

prin
pulverizare /
perdea

100-130
g/mq

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat
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Lacuri transparente Acrilice

PRODUS UTILIZARE APLICARE CANTITATE

LUA118 Mobilier cu efect natural prin pulverizare / 
perdea
(porul deschis)

100-120 g/mq

LUA2010 Mobilier cu un efect 
soft-touch special spray 100-120 g/mq

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat
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Diagramă de comparație:

ACRYLIC TOPCOAT

Codul produsului
LUA619xGloss

Serie
LUA46xGloss

Serie
Por marcat *** ***
Duritatea suprafeței **** ***
Nivelare (uniformizare) *** ***
Rapiditate la uscare ***** ***
O atingere netedă **** ***
Putere de umplere *** ***
Timp de utilizare *** ****
Corp solidt ** **
Rezistenta la zgriere **** ***
Rezistenta la ingalbenire **** ***
Rezistenta la substante chimice **** ****
Transparenta **** ***
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LACURI LUCIOASE

UZ GENERAL

PU
➢LDA21086
➢LNB110  80%

(LNB110 80%)

Lac PU lucios transparent, cu o bună
rezistență la îngălbenire, transparență
excelentă și uscare rapidă, potrivit 
pentru porii închisi.

ACRYLIC
➢LLA6050
➢LNB6A37 100%

Lac lucios acrilic transparent cu
rezistență la ingalbenire excelentă și
uscare rapidă bună, potrivit pentru
porii închisi.
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• Sistem de nuanțare: producerea  de culori pornind de la o BAZA, în versiune albă
și transparentă

• Baza alba sau transparenta bazat pe solvent - PU (mat și lucios)
(culoare închisă 70:30 culoare deschisă 100 + 15)
• Baze de nuanțare , pigmentare (uz general și industrial, bazat pe PU):

KGA1 (transparent, 20g) – catalizator 50% LNB77
KKR1 (alb, 20g) – catatalizator 50% LNB77

KGA4 = transparent, 10g (grad de luciu)
KGA2 = transparent, 50g (grad de luciu)
KKR2 = alb, 10g (grad de luciu)
KKR01 = alb, 50g (grad de luciu)

Baze lucioase:
KDA1 (transparent 100gloss) - catalizat 80% LNB110
KHR1 (alb100gloss) - catatalizat 80% LNB110

Sistem de pigmentareSC Tavi SRL 
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PE: Lacuri Poliester
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• Liantii poliesterici contin «grupuri de esteri»: prezenta unei legaturi
duble permite realizarea polimerizarii.

• Reactia chimica porneste doar impreuna cu cele 3 componente
rasina, accelerator, catalizator.
Toate impreuna cu solventul(stirenul).

• Procesul poate fi împărțit în 3 faze: început, propagare și
încheiere.

• Proces de activare - reacție de polimerizare.

• Pentru a obtine o buna reactie va recomandam  2%  accelerant
(sare metalică) și 2% din catalizator (peroxid).

Componenta chimica
POLIESTERULUI

• Diferența dintre PU / Acr. (2 variabile) și poliester.

SC Tavi SRL
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Oxigenul prezent în aer, inhibă reacția de polimerizare, deoarece 
reacționează cu radicalul liber.

ATENTIE MARE!

SOLUȚIE: pentru a rezolva această problemă se folosesc un alt tip 
de parafină care se ridică la suprafață pentru a bloca acest efect.

Sezonul de vară = parafinele cu ridicat M.P.
Sezonul toamnă / primăvară = parafinele cu mediu M.P
Sezonul de iarnă = parafinele cu M.P.
M.P. = punctul de topire
(exemple de probleme care nu folosesc parafinele 
corecte)
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• După minimum 72 de ore (reacție completă) este posibil să se
șlefuiască după îndepărtarea parafinelor. Cu cat timp așteptăm
mai mult, mai bun va fi rezultatul nivelării pe suprafață.

• Operația de șlefuire este posibilă după 24 de ore.

• Aplicarea la «timp de gel» …… după care trebuie să șlefuiesc 
pentru a îndepărta parafinele! (numai cu masina de șlefuit)

Condiții de aplicare:
• Duza pistolului utilizat pentru această aplicație este Ø 2,5.
• Valoarea presiunii este P = 3,5 ÷ 4 bar
• Cantitatea aplicată este de 150 ÷ 300 g / m2.
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DOMENIUL DE UTILIZARE

Poliesterii de parafină (RS mai mare), sunt folosiți în cicluri cu pori
închise - folosind mai puține straturi de vopsea.

CARACTERISTICI:

AVANTAJE:
• Conținut ridicat de corp solid
• Transparență ridicată
• Rezistență chimică ridicată
• Rezistență maximă la contracție
• Nivelare ridicată
• Suprafață de duritate ridicată

DEZAVANTAJE:
• Stabilitate scăzută de depozitare
• Sensibil la mediul

• Nu este folosit pentru exterior
• Timp scurt de lucru a produsului
• Dificil de șlefuit

  
    NB. Parafinele PE pot fi folosite pentru a picta marmura.

SC Tavi SRL
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DIRECT GLOSS POLYESTER

Aproape de „standard” parafinele poliester, au fost 
dezvoltate produsele din poliester care nu conțin parafinele în 
interior: sunt denumite DIRECT POLYESTER GLOSS cunoscut și 
sub numele de POLIESTERINO.

Aceste produse conțin grupuri de alil-eter care se ridică la suprafață,
făcând contact cu oxigenul (în acest caz, contactele dintre aceste
grupuri și oxigenul ajută reacția)

Suprafața este „mai puțin dură” decât poliesterii tradiționali: acesta
este motivul pentru care sunt utilizate cel mai mult ca sigiliu.

Tehnologia poliesterino poate fi folosită ca un sistem transparent
sau pigmentat.
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AI GRIJA !

• Reacție EXOTERMICĂ !! periculos.

• După amestecarea celor trei componente, culoarea produsului    
  devine verzuie. Acest comportament poate fi negativ pe culoarea

  finală a ciclului nostru. (utilizați agentul de curățare maxim 1%).

• Substanța lichidă stirenă, iritantă, a fost clasificată cancerigenă de
  către Agenția Internațională de Cercetare a Cancerului (IARC-2B).

• Pentru a evita utilizarea stirenului, s-au dezvoltat un nou produs din      
  poliester fără stiren (cu și fără parafine) numit poligren.(soluțiile utilizate   
  sunt aceleași utilizate în PU sau acrilic).
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•   Reacția de polimerizare este enervantă prin prezența                   
    coloranților (pata) sau a oricăror substanțe extractive în lemn     
    (ex. Taninuri)

•    Astăzi, majoritatea clienților noștri folosesc produse poliesterino, 
deoarece pentru a gestiona ușor parafinele, este necesar să avem 
mulți ani de experiență (condiții de mediu).

•    În aplicația de curatare se folosesc 2 capete diferite: unul cu
catalizator și unul cu accelerant (fără durată de viață).

SC Tavi SRL
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O cutie de …..Izolatori

Izolatorul este folosit atunci când aveți un anumit lemn pentru a picta

care conține unele substanțe precum taninurile sau când sunteți în
prezența unei pete făcute de coloranți.

Din aceste motive, sugeram să folosiți un izolator înainte.

CONSECUȚIILE sunt: -  aderenta slaba
-  inhibarea reacției chimice
-  cu coloranți schimbă culoarea finală

SC Tavi SRL
Distribuitor autorizat

Milesi-Italia



Izolator PU transparent pentru uz general

LQA836 + LNB837 100% + 30%LZC1026

Cantitate de aplicat prin spray 60÷80 g/m2 (1 layer)

Izolator PU clar, specific pentru lemn exotic, lemn tare de
culoare închisă și lemn proiectat.

LQA24011 + 10% LTC24010 + 30% LZC1026

Cantitate de aplicat prin spray 50÷70 g/m2 (1 strat)
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Uneori este posibil să folosiți un dispozitiv de etanșare PU pentru a

îmbunătăți puterea finală de umplere a ciclului dvs., fără a utiliza

izolatorul.

De exemplu, este posibil să utilizați un dispozitiv de etanșare cu

caracteristici bune ale puterii de umplere cum ar fi:

LBA45 + 50% LNB42 + 30% LZC1026
(PU grund)

Aplicare prin spray la 130÷150 g/m2 (1 strat)
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PEROXID și ACCELERANT

Catalizator (peroxid):

LOB810 = utilizat în condiții „standard” (timp de lucru 30 ”)

LOB5 = utilizat în sezonul de vară sau în prezența cuptorului cu 

uscare cu aer cald (viata în jur de 2 ore).

(Timpul de viață  depinde de condițiile de mediu - temperatură).

Accelerant:

LOB828 = utilizat pentru spray / perdea

LOB818 = folosit DOAR pentru spray
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ADITIVE AUXILIARE

LTC31 = agent de compensare.  utiliza la 0,5-1% maxim (efect ecologic).

LZC944 =agent folosit pentru a ajuta suprafața de nivelare. Folosiți  
2-3% maxim.

LOB603 = utilizare generală - accelerant pentru îmbunătățirea 
punctului de alb

LZC17982 = diluant
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PE GRUND transparent pentru mobilă, uși,
paturi și mese.

• LRA923 = transparență maximă, verticalitate bună

• LRA94 = transparență ridicată, verticalitate ridicată

• LRA98 =transparență bună, verticalitate maximă
(SANDABILITATE: LRA98> LRA94> LRA923)

Poligreen (no styrene):

• LRA609 = NO styrene (RS=85%)

• LRA603 = NO styrene, High solid (RS=97%)

Cantitatea de aplicat: de la 150 la 250 g/m2

Înainte de utilizare diluați întotdeauna cu 10% dinLZC17982
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Poliesterino
pentru pentru diferite 
mobiliere, uși pentru 
dulap, paturi și mese.

ALB

• LRR16 = sigilator alb, verticalitate excelentă

• LRR14 = sigilator alb nivelare ridicată

• LRR013 = sigilator alb de înaltă calitate, rezistență excelentă la contracție

Înainte de utilizare diluați cu 10% de TZ03

Cantitatea de aplicat: de la 150 la 300g/m2
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În acest caz, după așteptarea a 24 de ore prin aplicarea ultimului strat
de etanșare, este posibil (după șlefuire) aplicați un Convertor PU
TOPCOAT (pigmentat cu pastă). KHR1 este convertorul utilizat pentru
efectul lucios, iar KKR1 pentru efectul mat (20 luciu).

Poligreen (fara stiren):

• LRR604 = spray, durată lungă de viață

• LRR52 = spray, folosit pentru suprafețe plane și margini.
(proprietăți verticale bune)

• LRR50 = spray, pentru suprafețe plane cu efect de nivelare maxim

Înainte de utilizare diluați cu 10% de TZ03

Cantitatea de aplicat: de la 150 la 300g/m2
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Ștergeți poliesterul TOPCOAT (cu 
parafine) pentru a fi folosit ca 
autosigilant. Folosit pentru a picta 
mobilier diferit, ușa dulapurilor, paturi.

• LPA857 = Finisaj din poliester de ceară transparentă, 
rezistență maximă la contracție, utilizat prin pulverizare.

• LPA853 = Finisaj din poliester de ceară transparentă, nivelare 
maximă, utilizat de spray sau de acoperire pentru perdele.

Se aplică 7-8 straturi la gel-timp. După 2-3 zile suprafața se 
șlefuiește + perie.
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